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VESPERS / CONFESSION: Saturdays / Eve of Feast Days 6:30 PM 
3RD AND 6TH HOURS:  Sundays 9:00 AM 
DIVINE LITURGY:  Sundays 9:30 AM 
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www.stvlads.com 
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14:14-22 [&�'��� 58] � ��. 17:1-13 

[&�'��� 56]) 

Тропар Воскресний – Голос 7:  
Зруйнував єси Хрестом Твоїм смерть, 
відкрив Ти розбійнику рай, Мироно-
сицям плач змінив, і Апостолам Про-
повідувати повелів єси, що Ти воскрес, 
Христе Боже, даючи світові велику 
милість. 

Тропар Св. Отців – Голос 8:  
Препрославлений Ти, Христе Боже 
наш, що Отців наших наче світила на 
землі поставив і через них до Віри Іс-
тинної нас усіх привів, Многомилосер-
дний, слава Тобі. 

Кондак Воскресний – Голос 7:  
Влада смерти не може вже тримати 
людей, бо зійшов Христос, сокрушаю-
чи і знищуючи сили її.  Ад вже пере-
можений.  Пророки одностайно раду-
ються.  Явився Спас сущим у вірі, про-
мовляючи:  Виходьте, вірні, до воскре-
сіння. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духо-
ві. 

Кондак Св. Отців – Голос 8:  
Апостолів проповіді та Отців догмати 
Єдину Віру Церкви потвердили; вона 
зодягнена в ризу Істини, з Богослов’я 
небесного виткану, правдиво навчає і 
славить велику таємницю побожнос-
ті. 

І нині, і повсякчас, і на віки віків.  
Амінь. 

EFGHIJ, KFLJ 30, 2017  

8MN EFGHIJ IOMPQ RPGMPSTEM 

(MNP NTLJ UTH-VPIQWGU OIMNPQE 
TO MNP OWQEM EWX PSFYPGWSIL STFG-
SWLE.  MTGP 7.  PRWEMLP: W STQ. 1:10-
18 [VPUWGGWGU 124] & NPV. 13:7-16 
[VPUWGGWGU YWH 334].  UTERPL: YM. 
14:14-22 [VPUWGGWGU 58] & KG. 17:1-

13 [VPUWGGWGU 56])  

Tropar of the Resurrection – 
Tone 7:  You destroyed death by Your 
Cross.  You opened paradise to the thief, 
You changed the Myrrh-Bearers weeping 
and commanded the Apostles to preach 
that You are risen, О Christ God, grant-
ing the world great mercy. 

Tropar of the Holy Fathers – Tone 
8:  You are most glorious, O Christ our 
God, Who has established our Fathers as 
lights on the earth, and through them You 
have led us all to the True Faith, O Most 
Compassionate One, glory to You. 

Kondak of the Resurrection – Tone 
7:  The dominion of death can no longer 
hold people captive, for Christ descended, 
shattering and destroying its power.  Hades 
is defeated.  The prophets rejoice in harmo-
ny.  The Saviour has appeared to those who 
believe, proclaiming:  Come forth, you 
faithful, unto the resurrection. 

Glory to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Spirit.   

Kondak of the Holy Fathers – 
Tone 8:  The preaching of the Apostles 
and doctrines of the Fathers have con-
firmed the One Faith of the Church; She 
is vested in the robe of Truth, woven from 
theology on High, and rightly teaches and 
glorifies the great mystery of piety. 

Both now, and ever, and unto the ages 
of ages.  Amen.   
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Богородичний – Голос 6:  Засту-
пнице християн усердная, Молитвени-
це до Творця надійная, не зневаж мо-
литви грішників, але прийди швидше 
як Благая на поміч нам, що з вірою 
взиваємо до Тебе:  Поспіши на молит-
ву і скоро прийди на благання, бо Ти 
заступаєшся завжди за тих, що шану-
ють Тебе, Богородице.  

Прокимен – Голос 7:  Господь 
кріпость людям Своїм дасть, Господь 
благословить людей Своїх миром.  

Стих:  Принесіть Господеві, сини Бо-
жі, принесіть Господеві молодих ягнят. 

Прокимен – Голос 4:  Благосло-
вен єси, Господи, Боже Отців наших, і 
хвальне, і прославлене Ім’я Твоє на ві-
ки.  

(I Кор. 1:10-18)  Браття...  Тож 
благаю вас, Ім’ям Господа нашого Ісу-
са Христа, щоб ви всі говорили те са-
ме, і щоб не було поміж вами поді-
лення, але щоб були ви поєднані в од-
нім розумінні та в думці одній!  Бо 
стало відомо мені про вас, мої браття, 
від Хлоїних, що між вами суперечки.  
А кажу я про те, що з вас кожен гово-
рить: я ж Павлів, а я Аполлосів, а я 
Кифин, а я Христів.  Чи ж Христос по-
ділився?  Чи ж Павло був розп’ятий 
за вас?  Чи в Павлове ім'я ви христи-
лись?  Дякую Богові, що я ані одного 
з вас не христив, окрім Кріспа та Гая, 
щоб ніхто не сказав, ніби я охристив 
був у ймення своє.  Охристив же був я 
й дім Степанів; більш не знаю, чи 
христив кого іншого я.  Бо Христос не 
послав мене, щоб христити, а звіщати 
Євангелію, і то не в мудрості слова, 
щоб безсилим не став хрест Христа.  
Бож слово про хреста тим, що гинуть, 
то глупота, а для нас, що спасаємось, 
Сила Божа! 

(Євр. 13:7-16)  Браття!  Спогадуй-

Theotokion – Tone 6:  O Protection 
of Christians that cannot be put to shame, 
unchanging mediation unto the Creator, 
do not despise the suppliant voices of sin-
ners, but be quick to come to our aid, O 
Good One, who in faith cry out to You:  
Hasten to intercession and come quickly to 
make supplication, for You, O Theotokos, 
always protect those who honour You.  

Prokeimenon – Tone 7:  The Lord 
will give strength to His people; the Lord 
will bless His people with peace.  

Verse:  Bring to the Lord, the sons of 
God; bring young lambs to the Lord.  

Prokeimenon – Tone 4:  Blessed 
are You, Lord God of our Fathers, and 
praised and glorified is Your Name to the 
ages.  

(I Cor. 1:10-18)  Brethren…  I appeal 
to you, by the name of our Lord Jesus 
Christ, that all of you agree and that there 
be no dissensions among you, but that you 
be united in the same mind and the same 
judgment.  For it has been reported to me 
by Chloe's people that there is quarrelling 
among you, my brethren.  What I mean is 
that each one of you says: I belong to Paul, 
or I belong to Apollos, or I belong to 
Cephas, or I belong to Christ.  Is Christ di-
vided?  Was Paul crucified for you?  Or 
were you baptized in the name of Paul?  I 
am thankful that I baptized none of you 
except Crispus and Gaius; lest any one 
should say that you were baptized in my 
name.  I did baptize also the household of 
Stephanas.  Beyond that, I do not know 
whether I baptized any one else.  For 
Christ did not send me to baptize but to 
preach the gospel, and not with eloquent 
wisdom, lest the cross of Christ be emptied 
of its power.  For the word of the cross is 
folly to those who are perishing, but to us 
who are being saved it is the power of God! 

(Heb. 13:7-16)  Brethren!  Remember 
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те наставників ваших, що вам говори-
ли Слово Боже; і, дивлячись на кінець 
їхнього життя, переймайте їхню віру.  
Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки 
Той Самий!  Не захоплюйтеся всіля-
кими та чужими науками.  Бо річ доб-
ра зміцняти серця благодаттю, а не 
стравами, що користи від них не оде-
ржали ті, хто за ними ходив.  Маємо 
жертівника, що від нього годуватися 
права не мають ті, хто скинії служить,  
бо котрих звірят кров первосвященик 
уносить до святині за гріхи, тих м'ясо 
палиться поза табором, тому то Ісус, 
щоб кров'ю Своєю людей освятити, 
постраждав поза брамою.  Тож вихо-
дьмо до Нього поза табір, і наругу Йо-
го понесімо, бо постійного міста не 
маємо тут, а шукаємо майбутнього!  
Отож, завжди приносьмо Богові жер-
тву хвали, цебто плід уст, що Ім'я Йо-
го славлять.  Не забувайте ж і про до-
брочинність та спільність, бо жертви 
такі вгодні Богові. 

Алилуя – Голос 7:  Благо є просла-
вляти Господа, і співати Імені Твоєму, 
Всевишній.  

Стих:  Сповіщати вранці про ми-
лість Твою, і вночі про правду Твою.  

Алилуя – Голос 1:  Бог богів, Гос-
подь промовив і призвав землю від 
сходу сонця до заходу.  

(Мт. 14:14-22)  І, як вийшов Ісус, 
Він побачив багато народу, і змилосер-
дивсь над ними, і їхніх слабих уздоро-
вив.  А коли настав вечір, підійшли 
Його учні до Нього й сказали: Тут міс-
це пустинне, і година вже пізня; відпу-
сти народ, хай по селах розійдуться, і 
куплять поживи собі.  А Ісус їм сказав: 
Непотрібно відходити їм, нагодуйте їх 
ви!  Вони ж кажуть Йому: Не маємо 
чим тут, тільки п’ятеро хліба й дві рибі.  
А Він відказав: Принесіть Мені їх сю-
ди. І, звелівши натовпові посідати на 

your leaders, those who spoke to you the 
word of God; consider the outcome of their 
life, and imitate their faith. Jesus Christ is 
the same yesterday and today and for ever. 
Do not be led away by diverse and strange 
teachings; for it is well that the heart be 
strengthened by grace, not by foods, which 
have not benefited their adherents. We 
have an altar from which those who serve 
the tent have no right to eat. For the bodies 
of those animals whose blood is brought in-
to the sanctuary by the high priest as a sac-
rifice for sin are burned outside the camp. 
So Jesus also suffered outside the gate in 
order to sanctify the people through his 
own blood. Therefore let us go forth to him 
outside the camp and bear the abuse he en-
dured. For here we have no lasting city, but 
we seek the city which is to come. Through 
him then let us continually offer up a sacri-
fice of praise to God, that is, the fruit of lips 
that acknowledge his name. Do not neglect 
to do good and to share what you have, for 
such sacrifices are pleasing to God. 

Alleluia – Tone 7:  It is good to 
praise the Lord, and to sing unto Your 
Name, О Most High.  

Verse:  I will proclaim Your mercy in 
the morning and Your truth by night.  

Alleluia – Tone 1:  The God of gods, 
the Lord, spoke and called forth the earth 
from the rising to the setting of the sun.  

(Mt. 14:14-22)  As he went ashore he 
saw a great throng; and he had compassion 
on them, and healed their sick.  When it was 
evening, the disciples came to him and said: 
This is a lonely place, and the day is now 
over; send the crowds away to go into the vil-
lages and buy food for themselves.  Jesus 
said: They need not go away; you give them 
something to eat.  They said to him: We have 
only five loaves here and two fish.  And he 
said: Bring them here to me.  Then he or-
dered the crowds to sit down on the grass; 
and taking the five loaves and the two fish he 
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траві, Він узяв п’ятеро хліба й дві рибі, 
споглянув на небо, поблагословив й 
поламав ті хліби, і дав учням, а учні 
народові.  І всі їли й наситились, а з 
кусків позосталих назбирали дванад-
цятеро повних кошів.  Їдців же було 
мужа тисяч із п’ять, крім жінок і дітей.  
І зараз звелів Ісус учням до човна сіда-
ти, і переплисти на той бік раніше Йо-
го, аж поки народ Він відпустить. 

(Ін. 17:1-13)  По мові оцій Ісус 
очі Свої звів до неба й промовив: 
Прийшла, Отче, година, прослав 
Сина Свого, щоб і Син Твій просла-
вив Тебе, бо Ти дав Йому владу над 
тілом усяким, щоб Він дав життя 
вічне всім їм, яких дав Ти Йому.  
Життя ж вічне це те, щоб пізнали 
Тебе, єдиного Бога правдивого, та 
Ісуса Христа, що послав Ти Його.  Я 
прославив Тебе на землі, довершив 
Я те діло, що Ти дав Мені викона-
ти.  І тепер прослав, Отче, Мене 
Сам у Себе тією славою, яку в Тебе 
Я мав, поки світ не постав.  Я Ім'я 
Твоє виявив людям, що Мені Ти із 
світу їх дав.  Твоїми були вони, і Ти 
дав їх Мені, і вони зберегли Твоє 
слово.  Тепер пізнали вони, що все 
те, що Ти Мені дав, від Тебе похо-
дить, бо слова, що дав Ти Мені, Я 
їм передав, і вони прийняли й зро-
зуміли правдиво, що Я вийшов від 
Тебе, і ввірували, що послав Ти Ме-
не.  Я благаю за них.  Не за світ Я 
благаю, а за тих, кого дав Ти Мені, 
Твої бо вони!  Усе бо Моє то Твоє, а 
Твоє то Моє, і прославивсь Я в них.  
І не на світі вже Я, а вони ще на 
світі, а Я йду до Тебе.  Святий Отче, 
заховай в Ім'я Своє їх, яких дав Ти 
Мені, щоб як Ми, єдине були!  Ко-
ли з ними на світі Я був, Я беріг їх 
у Ймення Твоє, тих, що дав Ти Ме-
ні, і зберіг, і ніхто з них не згинув, 
крім призначеного на загибіль, 

looked up to heaven, and blessed, and broke 
and gave the loaves to the disciples, and the 
disciples gave them to the crowds.  And they 
all ate and were satisfied.  And they took up 
twelve baskets full of the broken pieces left 
over.  And those who ate were about five 
thousand men, besides women and chil-
dren.  Then he made the disciples get into 
the boat and go before him to the other side, 
while he dismissed the crowds. 

(Jn. 17:1-13)  Jesus spoke these words 
and lifted up His eyes to Heaven and said: 
Father, the hour has come.  Glorify Your 
Son so that Your Son also may glorify You, 
even as You have given Him authority over 
all flesh so that He should give eternal life 
to all You have given Him.  And this is life 
eternal, that they might know You, the only 
true God, and Jesus Christ whom You have 
sent.  I have glorified You upon the earth.  I 
have finished the work which You have giv-
en Me to do.  And now Father, glorify Me 
with Yourself with the glory which I had 
with You before the world was.  I have re-
vealed Your name to the men whom You 
gave to Me out of the world.  They were 
Yours, and You gave them to Me, and they 
have kept Your word.  Now they have 
known that all things, whatever You have 
given Me, are from You.  For I have given to 
them the Words which You gave Me, and 
they have received them and have known 
surely that I came out from You.  And they 
have believed that You sent Me.  I pray for 
them. I do not pray for the world, but for 
those whom You have given Me, for they 
are Yours.  And all Mine are Yours, and 
Yours are Mine; and I am glorified in them.  
And now I am in the world no longer, but 
these are in the world, and I come to You, 
Holy Father.  Keep them in Your name, 
those whom You have given Me, so that 
they may be one as We are.  While I was 
with them in the world, I kept them in Your 
name.  Those that You have given Me I 
have kept, and none of them is lost, but the 



ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ 

Субота, 5-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 6-го серпня - Св. Літургія - 9:30 рано. 
Субота, 12-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 13-го серпня - Св. Літургія - 9:30 рано. 
Понеділок 14-го серпня до понеділок 28-го серпня - Успенський Піст. 
П’ятниця, 18-го серпня - Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Хри-
ста - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора. 
Субота, 19-го серпня - Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа 
- Св. Літургія о год. 10:00 рано.  (Після Заамвоної Молитви посвячення 
овочів.) 
Субота, 19-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 20-го серпня - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 
Субота, 26-го серпня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора. 
Неділя, 27-го серпня - Св. Літургія о год. 9:30 рано. 
Неділя, 27-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Прис-
нодіви Марії - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 вечора. 
Понеділок, 28-го серпня - Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і 
Приснодіви Марії - Св. Літургія о год. 10:00 рано.  (Після Заамвоної Моли-
тви посвячення зілля і квітів.) 

ОГОЛОШЕНЬ 

УЧАСТЬ У СВ. ЛІТУРГІЇ У ЛІТНИЙ ЧАС:  Активна участь у Св. Літургії в неділю 
і на святах, це обов'язок кожного християнина.  Коли будете на вакаціях, чи по-
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Українська Православна Громада Св. Володимира сьогодні відзначує своє 
Храмове Свято за таким порядком:  9:30 год. рано - Св. Літургія; 11:15 год. ра-
но - Мале Освячення Води і Обхід Церкви; 12:30 год. дня - Святочний Обід. 

Духовенство й Управа громади щиросердечно вітють усіх Вас з цим радісним 
святом! 

щоб збулося Писання.  Тепер же до 
Тебе Я йду, але це говорю Я на сві-
ті, щоб мали вони в собі радість 
Мою досконалу. 

Причасники:  Хваліть Господа 
з небес, хваліть Його во вишніх. 

Радуйтеся праведні в Господі, праве-
дним подобає похвала!  Алилуя, Али-
луя, Алилуя.  

son of perdition, that the Scripture might be 
fulfilled.  And now I come to You, and these 
things I speak in the world that they might 
have My joy fulfilled in them. 

Communion Verses:  Praise the Lord 
from the heavens, praise Him in the highest. 

Rejoice in the Lord, you righteous, 
praise befits the righteous!  Alleluia, Alle-
luia, Alleluia.  



за містом, знайдіть православну церкву в околиці де знаходитеся і учащайте на 
службах.  

DIVINE SERVICES 

Saturday, August 5 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, August 6 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Saturday, August 12 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, August 13 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Monday, August 14 to Monday, August 28 - Dormition Fast. 
Friday, August 18 - The Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ - 
Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.   
Saturday, August 19 - The Transfiguration of our Lord God and Saviour Jesus Christ - 
- Divine Liturgy - 10:00 АМ.  (Blessing of Fruit follows the Prayer Before the 
Amvon.) 
Saturday, August 19 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, August 20 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Saturday, August 26 - Vespers and Confession - 6:30 PM. 
Sunday, August 27 - Divine Liturgy - 9:30 AM. 
Sunday, August 27 - Dormition of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-virgin 
Mary - Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.   
Monday, August 28 - Dormition of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-virgin 
Mary - Liturgy - 9:30 PM.  (Blessing of Herbs and Flowers follows the Pray-
er Before the Amvon.) 

ANNOUNCEMENTS 
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St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation is observing it’s TEMPLE PATRON 
FEAST DAY today according to the following order:  9:30 am - Divine Liturgy; 11:15 
am - Lesser Blessing of Water and Procession around the church; 12:30 pm - 
Feast Day Dinner.   

The Congregation Clergy and Parish Council most sincerely greet all of you on the 
occasion of this Feast! 

ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє 
Причастя, як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного 
віросповідання, і що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами 
Православної Церкви, і які належно підготували себе до цього через молит-
ву, піст і нещодавню Сповідь.  Після отримання Святого Причастя, ми по-
винні залишатися в церкві до завершення Літургії.  Наше спілкування почи-
нається після того, як ми поцілуємо Хрест і отримаємо просфору (Антидор - 
яку можуть брати усі присутні).  Якщо у вас є питання, щодо вищої приміт-
ки, або якщо ви хотіли б стати членом Православної Церкви, будь ласка, 
звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.  



WE EXTEND A WARM WELCOME 
TO OUR GUESTS who are visiting 
and worshipping with us this morn-
ing.  Your presence has blessed us, 
and we pray that you also have been 
blessed by God and will return to 
visit us again.  A schedule of our ser-
vices and special events is listed in 
this Bulletin and as well as posted on 
our website along with other inter-
esting information and links.  Please 
visit us there as well 
www.stvlads.com  

YOU ARE INVITED TO A FAMILY 
EVENT on July 30, 2017 (today) 
following our Patron Feast Day Cele-
bration, potluck lunch and pro-
gramme.  We are planning to go to 
lake Chaparral (SE Calgary) where 
we can, God willing, sunbathe, play 
volleyball, basketball, walk in the 
park, swim, etc.  For more infor-
mation, please contact Rdr. Iaroslav: 
(587) 703-0331 or pankovsk@outlook.com  Please see map at https://goo.gl/maps/
LVsa28ZQst82  

COFFEE HOUR—CHANGE OF LOCATION:  As always, we sincerely invite everyone to 
join us for Coffee Hour and Christian fellowship immediately following Divine Liturgy.  
Please Note:  Coffee Hour for Sunday, August 6, Sunday, August 13, and Sunday, Au-
gust 30,will be held in the Lower Hall of the Cultural Centre due to rentals in the Upper 
Hall. 

ORTHODOX WOMEN’S RETREAT:  Spiritual Refreshment & Growth in the Foot-
hills.  SHARING THE FAITH HEART TO HEART.  Presenter – Carole Buleza.  Fri-
day, September 15 – Sunday, September 17, 2017.  Entheos Retreat Cen-
ter – 15 minutes west of Calgary.  Information and Registration Contact: Joan 
Popowich 403-932-7724 or jrpopowichdv@xplornet.com  Registration forms availa-
ble online: http://stvlads.com/  

PARTICIPATION IN DIVINE LITURGY DURING THE SUMMER:  Active participa-
tion in the Divine Liturgy on Sundays and Holy Days is the responsibility of every 
Christian person.  If you are going to be on vacation or away from home, find an Or-
thodox Church in the area you will be and attend their Services. 
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SUNDAY COFFEE HOUR 

The following people have graciously vol-
unteered to be our hosts and volunteers for 
Coffee Hour for: 

July 30 – POT LUCK—TEMPLE PATRON 
FEAST DAY—Debbie Sawchyn and Susan 
Kurczaba Coordinators 

August 6 – Gloria Dubetz & Vivian McKee  

August 13 – Iryna Koval, Olya Lesevych & 
Zenovia Stanislavska  

August 20 – Annie Kulmacz & Kathy Su-
shko  

August 27 – Theresa Klepak & Shauna 
May  

We sincerely thank our Coffee Hour hosts 
and volunteers for providing us with this ex-
pression of congregational hospitality and 
the opportunity for extended Christian fel-
lowship!  God bless you for your generosity 
and hospitality! 



FROM UWAC—AID TO ORPHANAGES:  Our local branch of the Ukrainian Wom-
en’s Association of Canada is collecting new items of clothing, hygiene products and 
toys for children 0 to 14 years in an orphanage in Chernevtsi, Ukraine.  Cash money 
is always welcome too.  Things that will fit into 2 suitcases which Maryann Kowalsky 
will be delivering through “Stream of Hope”.  LET’S FILL THE SUITCASES. — Thank 
you Ethel Tacey 

EMAIL ADDRESS UPDATES!  St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation is 
updating our member database of email addresses.  If you would like to add your 
email to our records, or change your email address, please send an email to adminis-
trator@stvlads.com stating that you wish to update your email address.  In order to 
reduce our operating costs we are hoping to email items such as meeting agendas in-
stead of using regular mail.  Thank you for your help in this matter!  

SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO:  Maria Kilo and Matthew Pasichnuk 
who recently celebrated their birthdays; and to Roman & Marusia Koszarycz and Ed 
& Marj Melnechenko who recently celebrated their wedding anniversaries.  May the 
Lord bless them with good health and grant them Many Years – На Многі Літа! 

NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVERSARY GREETINGS: If you wish to have your 
Birthday or Anniversary included in or removed from the weekly announce-
ments, please inform Fr. Taras of your request. 

SOUTHERN ALBERTA MISSION PROJECT (SAMP):  St. Vladimir’s Ukrainian Ortho-
dox Congregation sincerely thanks everyone who generously contributed to the South-
ern Alberta Mission Project in the past and humbly requests your continued support of 
this most worthy project by voluntarily donating $75/member in support of this im-
portant work of the Church.  If you wish to donate to this project, please indicate on 
your offering envelope that this is a donation to the Southern Alberta Mission Project 
(SAMP) in order that the congregation may track the progress of this program. 

OUR YOUTUBE CHANNEL:  Please visit our YouTube channel.  You can find your 
way there by clicking on the YouTube button on our main webpage at stvlads.com.  
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A NOTE REGARDING COMMUNION – The Holy Orthodox Church under-
stands Communion to mean that we have all things in common, sharing an 
identical Faith, and only those who are members of the Orthodox Church and 
who have prepared themselves through prayer, fasting and recent confession 
may participate in Holy Communion.  Following reception of Holy Communion, 
we should stay in the church until the conclusion of the Liturgy.  Our fellowship 
begins after we venerate the Cross and receive the Blessed Bread (Antidoron - 
of which all may partake).  If you have questions concerning the above, or if 
you would like to become a member of the Orthodox Church, please feel free to 
speak with Fr. Taras or Fr. Timothy. 



There you will be able to see and enjoy video clips of recent congregation events. 

AUTOMATED FUNDS TRANSFER:  St. Vladimir's Congregation now offers Auto-
mated Debit for the purpose of donating to our congregation.  Further information 
can be found at http://stvlads.com/ by clicking on the “Resources” tab near the top of 
the home page, then clicking on “Forms” and reviewing the information located un-
der the heading “Pre-Authorized Debit” section.   

* * * * * 

НА СВЯТО СВ. ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО 
ХРЕСТИТЕЛЯ УКРАЇНИ 

«Всі народи заплещіть руками, восклекніть Богові голосом радості» (Пс.46, 
2). 

Сьогодні свята Церква святкує світлу пам'ять святого рівноапостоль-ного кня-
зя Володимира.  Ми згадуємо і величаємо його як святого.  Але спочатку він не 
був святим, а, як нам відомо з історії, був ревним язич-ником.  

Володимир жив, як язичник, проте Господь торкнувся серця великого князя, і 
він став християнином.  Він усвідомив свої помилки, зрікся язичества, увірував у 
правдивого бога і прийняв святе Хрещення.  Прийнявши християнство, князь на-
зве минулий час тваринницьким.  

Тепер життя київського князя Володимира цілком змінилося, він став зовсім 
іншою людиною.  Тепер замість бездушних ідолів князь почав будувати Церкви 
правдивому Богові, Який усім володіє, все знає, усім править і всьому життя 
дає.  

Заради Бога святий Володимир прово-
див своє життя у стриманості й чистоті.   
Перестав провадити напади, війни та 
грабунки, виділяв кошти на Боже діло, 
роздавав бідним милостиню.  

Для нас важливою є друга половина 
життя великого князя, бо вона є зразком 
правдивого християнського життя.  Тим 
самим показує, яким буває духовне пере-
родження коли ми впускаємо в своє жит-
тя Христа.  

За прикладом життя святого Володи-
мира, бути християнином, озна-чає люби-
ти Бога понад усе, Його шанувати, служи-
ти Йому, виконувати Його заповіді.  У 
Святому Письмі сказано, що двом панам 
служити неможливо.  Бо якщо одному бу-
демо служити, до-годжати, то другого за-
недбаємо (Мф.6,24).  
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Великий є князь Володимир, бо повіривши у правдиву віру, перестав служити 
земним ідолам, зненавидів розкоші та земні розваги.  Після святого Хрещення, 
прийнявши благодать Божу, він всю свою увагу, ста-рання, турботи покладав на 
спасіння душі і цілого свого народу.  

Хтось може сказати, що Володимир Хрестив Русь примусово!  А хіба любля-
чий батько не заставляє робити свою дитину те, що їй буде корисно, навіть як-
що вона цього не хоче.  Проте коли подорослішає зрозуміє, що її батько хотів їй 
тільки кращого.  Так і ми сьогодні розумієм, що хрестячи народ рівноапостоль-
ний князь Володимир зробив те благо, для наступних поколінь і особисто для 
нас. 

Проминуло 1025 років, від Хрещення Володимира і всього українського наро-
ду. Роздумуючи над минулим і сьогоденням, дякуймо Богові за цей великий дар 
святої віри для нашого народу, а святому Володимирові за те, що він пізнав Бо-
жу ласку і втілив у життя великі Божі плани - Хрещення Руси-України. 

Просімо святого Володимира, щоб він і надалі молився за весь наш Українсь-
кий народ, Церкву і державу, за наші родини, випрошував у Бога ласки віру збе-
регти і призначену нагороду отримати!  Амінь.   (джерело: https://
cerkvalvelesnytsya.io.ua) 
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UKRAINIAN WOMEN’S ASSOCIATION 
OF CANADA - UWAC 

 
Ethel Tacey - President 

Tel: 403-264-3437 Tel: 403-264-3437 

 St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
CHURCH SCHOOL 

 
Joanna Calkins - Director 

Tel: 403-278-0822 Tel: 403-264-3437 

 UKRAINIAN SELF RELIANCE 
ASSOCIATION OF CANADA - TYC 

 
Michael Zubkow - President 

Tel: 403-246-1609 Tel: 403-264-3437 

UKRAINIAN MUSEUM OF CANADA 
Calgary Collection 

 
Zennovia Haydey 

Tel: 403-238-3071 Tel: 403-264-3437 

 St Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
CHURCH CHOIR 

 
Greg Syrnick 

Tel: 403-461-9771 Tel: 403-264-3437 

 St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
LIBRARY & ARCHIVES 

 
 

Tel: 403-264-3437 

SADOCHOK (Ukrainian Preschool) 
Ages 3-5 

 
Tasha Drynych & Joanne Inkster 

Tel: 403-863-2428 Tel: 403-277-8600 

 St Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
SATURDAY UKRAINIAN SCHOOL – РІДНА ШКОЛА 

 
Director - Marta Sudyk 

Tel: 403-217-3506 Tel: 403-264-3437 

 St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
SENIORS’ GOLDEN AGE CLUB 

 
Laudie Collins - President 

Tel: 403-284-3788 Tel: 403-264-3437 

St Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
ORTHODOX RESOURCE CENTRE 

 
Annie Kulmacz 

Tel: 403-264-3437 Tel: 403-264-3437 

 St Vladimir’s Ukrainian Orthodox 
CULTURAL CENTRE 

 
Michele Faryna - Administrator 

Tel: 403-264-3437 Fax: 403-264-3438 

 ORDER OF ST. ANDREW 
 

Paul Amiot - President 
 

Tel: 403-257-5778 Tel: 403-264-3437 




